
Gemeenteraad 

Zitting van 19 januari 2016 

Bekendmaking 

 

 

 

Het college van burgemeester en schepenen maakt bekend dat, van heden af voor een termijn van twintig 
dagen, tot en met 15 februari 2016 om 12.00 uur, de lijst van de door de gemeenteraad van 19 januari 2016 

genomen beslissingen, ter inzage ligt bij het onthaal tijdens de openingsuren van het gemeentehuis. 
 

 

Openbare zitting 

1.  Aanstellen van een als opvolger verkozen gemeenteraadslid van de 

gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2012 na het ontslag van een gemeenteraadslid 

Kennis nemen van een ontslag als gemeenteraadslid en van de aanstelling van een opvolger als gemeenteraadslid 

overeenkomstig artikel 15 en 16 van het Gemeentedecreet. 

2.  Kennis nemen van een ontslag als raadslid van het OCMW en onderzoeken van de 

geloofsbrieven van de opvolger 

Kennis nemen van een ontslag als OCMW-raadslid en van de aanstelling van een opvolger als OCMW-raadslid 

overeenkomstig artikel 16, §4 en 18 van het OCMW-decreet. 

3.  Goedkeuren van de notulen van de vorige zitting 

Goedkeuren notulen overeenkomstig artikel 33 van het Gemeentedecreet. 

Beslissingen 

ALGEMEEN BESTUUR 

4.  Aanpassen van het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad 

Beslissing overeenkomstig artikel 40 van het Gemeentedecreet. 

ALGEMENE FINANCIERING 

5.  Aanpassen van het reglement op de aanvullende belasting op de personenbelasting 

Beslissing overeenkomstig artikel 42§3 van het gemeentedecreet. 

T1. Bijkomend punt aangevraagd door de heer Filip Blanckaert, raadslid, bij mail van 11 januari 

2016 met het verzoek een spreekuur te organiseren in het gemeentehuis 

Het betreft een verzoek tot het organiseren van een spreekuur van de CD&V-fractie in het gemeentehuis. 

T2. Bijkomend punt aangevraagd door mevrouw Sabine Lampaert, raadslid, bij brief van 13 

januari 2016 met betrekking tot de geplande werken aan de Oostrozebekestraat en de Centrumbrug 

Het betreft een vraag naar de stand van zaken van de geplande werken aan de Oostrozebekestraat en de 

Centrumbrug. 

T3. Bijkomend punt aangevraagd door de heer Jan Defreyne, raadslid, bij brief van 13 januari 

2016 met betrekking tot de pastorie in de Weststraat 

Het betreft een voorstel tot het inrichten van sociale flats in de pastorie in de Weststraat. 

De gemeentesecretaris, 

ir. Dominik Ronse 
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